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skandál:

v praze
ceny bytů

stále rostou!

Nakupte výhodně. V PSN koupíte 
byt třeba i o milion korun výhodněji. 
Informace o trvání a detaily akce 
najdete na stránce BYTY.PSN.CZ
nebo na telefonu 725 753 753.

Platnost nabídky je omezena.

v praze
stále rostou!stále rostou!stále rostou!



Horní Chvatliny, okres Kolín. RD 3+kk, 
pozemek 698 m2. IS: elektřina, studna, septik. 
Nové rozvody elektřiny a vody. V blízkosti Kolína. 
Volná půda a hospodářské místnosti.

1.399.000.Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

Praha 10 - Benice. Prodej samostatné vilky, 
o velikosti 5+1+šatna. Pozemek 1.003 m2. 
Kompletní IS. Okrasná zahrada, bazén 
s vytápěním. Závlaha. Rezidenční lokalita. 

Cena na vyžádání

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

A

Habry, okr. Havlíčkův Brod. Prodej 
samostatného RD, 4+1+velká dílna, pozemek 
666 m2. IS: elektřina, kanalizace, plyn a voda. 
Dobrý stav. Vhodné i na podnikání. 

1.299.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

Praha 5 – Zbraslav. Prodej stavebního pozemku 
o výměře 1.035m2, ulice U stárovny. Vydáno 
stavební povolení na stavbu rodinné vily. Z vrchní 
části pozemku velmi pěkný výhled. Komplet IS.  

10.300.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
Hněvnice, okr. Plzeň - sever. Prodej 
samostatného RD, 4+1, pozemek 1.176 m2

(část pozemku lze oddělit pro další stavbu). Před 
část. rekonstrukcí. Dobrá dostupnost do Plzně.

1.100.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

Litol, okres Nymburk. Prodej rekreační 
chaty, pozemek 372 m2. Původní (dobrý) stav, 
udržovaná zahrada. IS: voda, elektřina. Vhodné 
pro rybáře – blízkost Labe.

949.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

tel.: 222 242 233

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

Před prodejem bytu (domu) vám vyplatíme zálohu
až dva milióny korun. Lze použít i na úhradu dluhu (exekucí).

Soused prodal
za víc…. 

Realitní makléř to v dnešní době nemá 
vůbec jednoduché. Dokonce ani v pří-
padě, kdy svoji práci vykonává více jak 
dvacet let. Dalo by se odtušit, že by 
po této době měl mít dostatek znalostí, 
zkušeností, ale i fi nančního zabezpečení, 
aby svoji práci mohl vykonávat na profe-
sionální úrovni. Představa, že do realitní 
kanceláře s dlouholetou historií zavolá 
klient, sjedná si schůzku s obchodníkem, 
přičemž si nechá doporučit cenu a uza-

vře výhradní smlouvu, je sice lákavá, ale 
spíše výjimečná. 

Než se mu podaří zakázku získat do na-
bídky, tak svádí první kolo boje na téma 
požadované ceny ze strany vlastníka. 
Pomyslné nůžky mezi představou mak-
léře (trhu) a nabízejícího bývají obvykle 
20%. Argumenty odborného typu naráží 
na pevnou zeď cenové představy prodá-
vajícího, která je podporována leckdy ne-
smyslnými cenami publikovanými na in-
ternetu. Často je prodávající utvrzován 
ve správnosti svého očekávání skutečnos-
tí, že soused prodal za daleko vyšší cenu. 
Leckdy mu však uniká podstatný fakt, že 
cena, za kterou byla vedlejší nemovitost 
viděna v nabídce, byla nabídková a sa-
motný prodej byl možná uskutečněn 
za výrazně nižší peníze. 

Zcela odzbrojující je určení ceny pro-
dávajícím dle jeho potřeby pořídit další 
nemovitost (z prodeje bytu 3+1 třeba 
i rodinný dům), rozdělit společné jmění 
manželů (za jeden byt pořídit dva byty) 
či vypořádat dědictví (z prodeje garsonky 
chce každý dědic milión).   

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

Ďáblice, Praha 8. Prodej bytu v OV, 2+kk/terasa 
+ parkovací stání v garáži. Novostavba z roku 
2008. Kuchyňská linka se spotřebiči, vestavěné 
skříně. 

6.699.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

Strašnice, Praha 10. Prodej bytu v OV, 
2+kk, cihla, 3. patro /4, 52,3 m2+sklep. Byt 
po rekonstrukci s kuchyňskou linkou. Dům 
opraven, zateplen, plastová okna. Kralická ulice. 
Lze fi nancovat úvěrem.

4.120.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

Ledce, okres Mladá Boleslav. Prodej dřevěné 
rekreační chaty o velikosti 2+kk. Celková plocha 
pozemku 383 m2 (pozemek v první řadě). IS: elektřina 
a voda. Velmi dobrý stav.

1.099.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770
Řepín, okres Mělník. Prodej samostatného RD 
v rekonstrukci na stavebním pozemku o výměře 
226 m2. IS: voda, kanalizace, elektřina. Možno 
vybudovat až 4+kk.

899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

OMEGA REALITY
Na Poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

tel.: 222 242 233
GSM: 724 349 770
info@omega-reality.cz



INZERENTI:

ABF, a.s.

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří 
České republiky

BLANÍK REALITY s.r.o.

Commco

CRESTYL REAL ESTATE, s. r. o.

EVROPA realitní kancelář CENTRÁLA

EXAFIN one, s.r.o.

EXCLUSIVE RENTALS LTD

HORREN s. r. o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Instinkt Reality s.r.o.

JURIS REAL spol. s r.o.

Luxent s.r.o.

Metrostav Development – Rezidence 
Hadovitá

Natland Real Estate – Lipenecký park

OMEGA ESTATE s.r.o.

OPUS Group

Penta Real Estate – Rezidence Waltrovka

PSN s.r.o.

REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.

RealExpert Success

Realitní kancelář Honzík s.r.o

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

VP INVEST s.r.o.

VLTAVA LABE MEDIA, a.s., 
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, 
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578, 
MK ČR E 22925, www.realcity.cz

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
500 distribučních míst

Výkonná ředitelka divize REALCITY:
Barbara Podlahová, 
barbara.podlahova@realcity.cz

Obch. oddělení: 
Marcela Strohmaierová, +420 777 745 645
Klára Břízová, +420 739 571 988
Lucie Marková, +420 604 911 600

Produkční: 
Gabriela Neuwirthová,+420 736 611 639, 
info.praha@realcity.cz 

Marketing/DTP oddělení: 
Dana Neumayerová, 
dana.neumayerova@realcity.cz

Příští vydání vychází:  25. 2. 2019

Půjdou makléři ke zkouškám?
Návrh zákona o realitním zprostředkování

25

Co o vás prozradí zařízení interiéru?
Psychologové mají jasno. Nevěříte? 

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Přečtěte si náš 

on-line magazín o bydlení!       www.realcity.cz/magazin

FOR WOOD (Cesty Dřeva) 2019

Veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materi-

álů FOR WOOD bude letos nejen přehlídkou 

špičkových fi rem z oboru, ale nabídne i pora-

denství specializovaných odborníků, architektů 

a projektantů. Návštěvníkům poradí například 

Ing. arch. Klára Císařovská a Ing. arch Štěpán 

Svejkovský z ateliéru Mooza architecture nebo 

Ing. Renata Böhmová a Ing. Pavel Nováček 

z kanceláře 2PROJEKTANTI. Na akci, která 

se koná od 7. do 9. února v prostorách areálu 

PVA EXPO PRAHA v Letňanech, čeká bohatý 

doprovodný program i na rodiny s dětmi. Malí 

kutilové budou mít v sobotu 9. února možnost 

vyzkoušet si řemeslné dovednosti v rámci akce 

Řemeslo dětem, chybět nebude ani studentská 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO. 

Více info na: www.for-wood.cz.

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY  |  číslo 2 od 4. 2. do 24. 2. 2019



WWW.REALCITY.CZ

SOULAD MĚSTA
 A ČLOVĚKA

Elegantním dojmem působící novostavba 
Rezidence Hadovitá v Praze 4 – Michle 
s výhledem na Michelské stráně. 

POSLEDNÍ 
2 VOLNÉ ATELIÉRY 

www.rezidencehadovita.cz

inzerce_200x131.indd   1 21.03.18   12:19

SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3 
774 335 502 | info@rkjuris.cz WWW.JURISREAL.CZ

Více informací vč. kompletní nabídky naleznete na www.bytyvrane.cz nebo na tel. čísle 774 335 502.

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve Vraném nad Vltavou je postaven na výji-
mečném místě, které je těsně spojeno 
s  řekou Vltavou, svou skladbou bytů je 
určen jak pro mladé rezidenty, tak i  pro 
rodiny s  dětmi. Cílem projektu je v  co nej-
širší míře umožnit obyvatelům domu přímý 
kontakt s přírodou a bezprostředním okolím 
řeky a  to při zachování vysokého komfortu 
bydlení a  dostupnosti všech souvisejících 
služeb. 

Vytápění bytového domu je zajištěno tepel-
nými čerpadly vzduch/voda, které jsou umís-
těny na  střeše domu. Toto moderní řešení 
je výhodné nejen z  důvodu nezávislosti 
na dodávce TUV, ale výrazná je i úspora pro-
vozních nákladů. Samozřejmostí je podlaho-
vé topení ve všech bytech. Ke každé bytové 
jednotce přináleží balkón nebo terasa.

V  bytovém domě MATYÁŠ se nachá-
zí 45  bytových jednotek s  dispozicí 1+kk, 
2+kk a  3+kk o  výměrách od  29,03 m2 
do 68,87 m2 v cenové relaci od 1 790 000 Kč 
do  4 250 000 Kč, vč. DPH. Daň z  nabytí 
nemovitých věcí kupující nehradí.

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

5
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EXKLUZIVNÍ BYTY PRAHA 5
K NASTĚHOVÁNÍ JIŽ OD DUBNA 2019
WWW.RESIDENCEUPARKU.CZ

exclusive rentals ltd
bc. nikita kovrigo

kovrigo@exclusiverentals.cz

+420 720 031 622
+420 222 310 400

Masarykova 42/80, Rudná
info@exclusiverentals.cz
www.exclusiverentals.cz

www.realexpertsuccess.czSuccess Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10 
kodanska@real-expert.cz | +420 226 804 184

PRAXE?
   Zakládáme si  

na férovém jednání  
a 100% proklientském 
přístupu.

   Nemáte zkušenosti  
v oboru? 

   Nevadí, vše potřebné  
vás naučíme!

DĚLÁME TO SRDCEM A BAVÍ NÁS TO
Nebudeme vám slibovat nesplnitelné. 

Pokud vás práce baví a děláte to srdcem,  
lidský přístup vás nemine.

Setkáme se na firemních akcích a nejen to!

FAKTA
  Volná pracovní doba

  Motivační systém

   Podpora školitele  
24 hod

  Kariérní růst

   Nové obchodní 
příležitosti

  Neustále nové možnosti

CHCETE SE STÁT REALITNÍM 
PROFESIONÁLEM? PŘIDEJTE SE K NÁM.

 Prodej stavebního pozemku 
Chrastava – Andělská Hora

Prodej rekreační chaty 
2+kk Mirošovice

Prodej bytu 3+kk, 77 m2 
Praha 9 - Klánovice

Prodej dvougeneračního RD 6+2 
Kladno

Zajímavý, mírně svažitý stavební pozemek v klidné 
části obce u lesa o CP 1 968 m2. Elektřina, voda a plyn 
jsou na hranici pozemku, perfektní příjezdová cesta. 
Veškerá občanská vybavenost ve 2,5 km vzdálené 

Chrastavě. Velmi dobrá dopravní dostupnost. Krásná 
okolní příroda. Informace o regulativech v územním 

plánu u makléře.

Velmi pěkný byt ve 2. patře byt. domu v Medinské 
ulici. Byt má okna z obýv. a dětsk. pokoje a balkon 
na jih, z ložnice a kuchyně okna na sever. Součástí 

bytu je velká šatna, koupelna se sprch. koutem, sam. 
toaleta. Byt je po část. rek. na budově byla v roce 

2018 zatepl. fasáda, střecha, vyměněna zábradlí na 
balkonech a osazena nová gar. vrata s el. pohonem. 

Cena 1 399 000 Kč Cena 5 600 000 Kč 

Zděná a moderně zařízená rekreační chata se 
sedlovou střechou na pozemku 1 400 m2. Chata s 

dispozicí 2+kk má navíc podkrovní ložnicí přístupnou 
po sklápěcím schodišti. Za chatou vlevo je kamenný 
sklep vykopaný ve svahu pod úrovní terénu. Chata je 
vhodná i k trvalému bydlení. Je možné rozšířit na RD, 

nebo postavit nový dům.

RD o dvou sam. byt. jednotkách, garáží a pozemkem 
288 m2. Dům prošel v roce 2015 rekonstrukcí a 
rozšířením 1.NP. Byly provedeny nové rozvody 

plynu, elektřiny, vody a topení. Dále výměna oken za 
plastová a nová střecha Bramac včetně krovů. V roce 
2016 proběhlo zateplení celého domu a kolaudace. 

Nová fasáda letošního roku v březnu.

Cena 3 499 000 Kč  Cena 6 400 000 Kč

T: 733 227 279

T: 733 400 598  

T: 733 532 252  

T: 770 155 638

I TY SE PŘIDEJ K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU
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72 m2, prkenná podlaha, dvoukřídlé dveře, podkrovní mezonetový byt  
v 6.NP činžovního domu s výtahem v pěším dosahu Václavského náměstí 
a Riegrových sadů

Byt 2+kk
PRAHA 2 - VINOHRADY | ITALSKÁ

www.realcity.cz/rc/E5BV

  9 900 000 Kč724 551 238
31176

177 + 21 m2, terasa, klimatizace, dřevěné podlahy i okna, italské obklady, 
2 garážová stání, 2 sklepy, novostavba mezonetu v rekonstruovaném 
domě s výtahem

Byt 5+kk
PRAHA 2 - VINOHRADY | VARŠAVSKÁ

www.realcity.cz/rc/E5C4

  23 890 000 Kč724 551 238
28175

G

G

76 m2, vysoké stropy, nové dřevěné parkety, sklep, kompletně zrekon-
struovaný byt ve 3.NP udržovaného domu s výtahem v klidné lokalitě 
blízko centra

Byt 2+kk
PRAHA 2 - VINOHRADY | ŠUMAVSKÁ

www.realcity.cz/rc/E5C5

  11 350 000 Kč724 551 238
26774

G

68 + 11 m2, balkon s výhledem do zeleně, dřevěná podlaha, sklep, byt ve 
3.NP je součástí právě vznikajícího komplexu horských apartmánů TRIO 
Harrachov

Byt 3+kk
SEMILY - HARRACHOV

www.realcity.cz/rc/E5BY

  5 454 680 Kč724 551 238
30568

40 m2, byt v 1.NP kompletně zrekonstruovaného secesního domu z roku 
1911 se zachovanými původními architektonickými prvky v klidné lokalitě 
blízko centra

Byt 2+kk
PRAHA 10 - VRŠOVICE | ORELSKÁ

www.realcity.cz/rc/E5C2

  4 340 000 Kč724 551 238
30884

G

60 + 12 m2, jižní terasa, dřevěná podlaha, hliníková okna, novostavba bytu 
ve 2. NP projektu Záběhlické výhledy ve svahu nad údolím říčky Botič

Byt 2+kk
PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE | DOLNÍ CHALOUPKY

www.realcity.cz/rc/E5BZ

  7 000 000 Kč724 551 238
30279

B

B

64 + 8 m2, terasa s výhledy, špaletová a ateliérová okna, dubové podlahy, 
právě vznikající byt v 7.NP rekonstruovaného domu u hranice Karlína a 
Nového Města

Byt 2+kk
PRAHA 8 - KARLÍN | PRVNÍHO PLUKU

www.realcity.cz/rc/E5C1

  7 830 238 Kč724 551 238
28993

G

266 + 525 m2, terasa, vinný sklep, sauna, krb, centrální vysavač, rodinný 
dům s dvojgaráží a zahradou v klidné vilové čtvrti, nedaleko centra a 
letiště

Dům 5+1
PRAHA 6 - RUZYNĚ

www.realcity.cz/rc/E5C7

  27 999 000 Kč724 551 238
31373

G

200 + 1067 m2, podlahové topení, krb, dvojgaráž, moderní dům s jižní 
zahradní terasou a letním bazénem v obci ležící v přírodním parku, ne-
daleko Prahy

Dům 5+kk
PRAHA-VÝCHOD - VELKÉ POPOVICE

www.realcity.cz/rc/E5C6

  13 300 000 Kč724 551 238
30955

C

GG G

86 m2, vysoké stropy, dřevěné podlahy, klimatizace, příprava na krb, světlý 
podkrovní byt ve 4.NP domu se zahrádkou, hned vedle parku a nedaleko 
centra

56 + 11 m2, velký balkon, dřevěná eurookna, garážové stání, sklep, 
západně orientovaný byt ve 2.NP moderního projektu Souhvězdí Ho-
molka v blízkosti parku

90 m2, terasa, dřevěné podlahy, designová koupelna, byt s moderním in-
teriérem ve 2.NP rekonstruovaného domu s výtahem v klidné ulici vedle 
dvou parků

Byt 3+kk Byt 2+kk Byt 3+kk
PRAHA 3 - ŽIŽKOV | KONĚVOVA PRAHA 5 - SMÍCHOV | JEŘABINOVÁ PRAHA 3 - ŽIŽKOV | ŘEHOŘOVA

www.realcity.cz/rc/E5BU www.realcity.cz/rc/E5BX www.realcity.cz/rc/E5C3

  7 800 000 Kč   6 100 000 Kč   11 500 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
29932 31270 14480
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 2+1, 58,7 m2, zaskl. lodžie 4,5 m2, 
DV, 9.p., panel, klimatizace, dům 
i byt po rekontrukci 

 Byt 2+1 
PRAHA 8, SLANCOVA 

www.realcity.cz/rc/E5CE

 3 940 000 Kč  724 593 303   
 N02385 

724 593 303, honzik@honzik.cz

www.honzik.cz

Pohodová
realitní kancelář

 2+kk, 52 m2, balkon 5 m2, sklep 
2 m2, OV, 2.p. s výtahem, gar. stání, 
okna na jihovýchod 

 Byt 2+kk 
PRAHA 8, V ZAHRADÁCH 

www.realcity.cz/rc/E4PO

 5 290 000 Kč  724 593 303   
 N02346 

 2+kk, 48 m2 + terasa 27 m2, sklep 
2 m2, OV, přízemí, cihla, hypotéka 
lze, metro Ládví 

 Byt 2+kk 
PRAHA 8, SPOLEČNÁ 

www.realcity.cz/rc/E4SU

 4 040 000 Kč  724 593 303   
 N02371 

D B

 2+kk, 43 m2, sklep 1 m2, OV, panel. 
dům po rek, plast. okna, byt před 
rekonstr., metro Prosek 

 Byt 2+kk 
  PRAHA 9, JETŘICHOVICKÁ 

www.realcity.cz/rc/E59M

 2 800 000 Kč  724 593 303   
 N02390 

G

 2+1, 58,8 m2 + balkon 2,5 m2, DV, 
2.p., cihla, výhled na jih i sever, spo-
lečná zahrádka 

 Byt 2+1 
PRAHA 10, KRÁTKÁ 

www.realcity.cz/rc/E5CF

 4 000 000 Kč  724 593 303   
 N02389 

C G

 4+1, 83 m2 + lodžie 3 m2, sklep 
5 m2, OV, 1.p., dvě koupelny, hypo-
téka lze, klidná část obce 

 Byt 4+1 
PRAHA 12, PERTOLDOVA 

www.realcity.cz/rc/E5CG

 5 250 000 Kč  724 593 303   
 N02392 

D

www.horren.cz

Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041

e-mail: info@horren.cz

Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041

e-mail: info@horren.cz

NOVÝ 1+KK/ T, 45 m2 
REZIDENCE ROZHLEDNA, Antala Staška, Pankrác

Nabízíme k  prodeji luxusní a  velmi světlý byt s  terasou v  novostavbě REZIDENCE ROZHLEDNA 
(kolaudace 2009) v  ulici Antala Staška na  Pankráci. Dispozice 1+kk s  terasou (39,7 m2 + 5,4 m2) 
a plaňkovým sklepem (2,3 m2). Nádherný výhled z terasy do volného prostoru a výborná dostupnost 
MHD (3 min. busem nebo 9 min. chůze na  |M| Budějovická). Přímo u  domu park. Kuchyňská 
linka s  lednicí, horkovzdušnou troubou, elektrickým sporákem a digestoří. Koupelna se sprchovým 
koutem, s  WC a  s  pračkou. Podlahy dřevěné a  dlažba, vytápění ÚT s  digitálními měřiči vstupního 
tepla. Designové vestavěné skříně. Pět velkých dřevěných EUROOKEN (z  toho tři francouzská). 
Orientace oken na  jih. Stropy vysoké 263 cm. Společný prostor (kočárkárna x kolárna). Poplatky 
3 800 Kč včetně fondu oprav ve výši 788 Kč. Zavedena kabelová televize a internet UPC. Bezpečnostní 
dveře. V  domě recepce a  ostraha 24 hod., prostorné světlé chodby, kamerový systém, dva výtahy. 
Kompletní občanská vybavenost v  místě. Výborné spojení autem na  Jižní spojku. Více fotografií 
(34) na  www.blanikreality.cz pod ID: 5986. Lze financovat prostřednictvím hypotéčního úvěru.

CENA: 4 290 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 739 406 126 | e-mail: papirnik@blanikreality.cz
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775 285 285 Informace v RK

Praha 1-Staré Město
Pronájem obchodní jednotky, 38,5 m², v hotelu Intercontinental, s vlastním 
vchodem z venkovní části i vnitřní části hotelu. Vhodná pro butik značkové 
módy, luxusní doplňky, prodejnu s květinami apod. Vybavena moderním osvět-
lením, klimatizací, vytápěním, přípojkami elektřiny a internetu.

www.realcity.cz/rc/E53U

G

775 285 285 78 937 Kč/měs.

Praha 5-Smíchov
Pronájem kanceláří 193 m² v 8. patře v nové administrativní budově třídy AAA 
ve vysokém standardu, jen pár kroků od stanice metra B – Anděl. Jedná se o jed-
nu z nejvyhledávanějších pražských lokalit pro práci, nákupy a zábavu. Výborné 
spojení městskou hromadnou dopravou.

www.realcity.cz/rc/E58O

G

775 285 285 103 040 Kč/měs.

Praha 5-Jinonice
Pronájem kanceláře 280 m² ve 4. patře v nové moderní a nadčasové administ-
rativní budově třídy A, v novém projektu u stanice metra Jinonice - Dynamica 
Waltrovka. Tyto prostory lze uspořádat dle požadavků klientů a maximálně se 
přizpůsobit jejich firemní kultuře a stylu práce. 

www.realcity.cz/rc/E58N

G

775 285 285 350 000 Kč/měs.

Praha 1-Nové Město
Pronájem obchodní jednotky 527 m² v 1. podzemním patře a 1. nadzemním 
patře, v moderní budově, jež prošla kompletní rekonstrukcí jak vnitřních pro-
storů, tak vnější fasády. Prostor je ve stavu shell & core a veškeré další práce jsou 
na náklady nájemce.

www.realcity.cz/rc/E4VI

G

775 285 285 92 160 Kč/měs.

Dobřejovice, Praha-východ
Pronájem obchodní a sklad. jednotky 512 m², v přední části prosklené. Posky-
tuje dobrou viditelnost na sortiment uvnitř jednotky. Možnost vybudování kan-
celářských prostor a showroomu. Jedinečné moderní skladové prostory na kraji 
Prahy v těsné blízkosti dálnice D1 a městského okruhu R1.

www.realcity.cz/rc/E4VH

G

775 285 285 98 814 Kč/měs.

Praha 8-Libeň
Pronájem kanceláří 383 m² v 5. patře kancelářské budovy s nepřetržitou re-
cepcí. Prostory vybaveny dvěma kuchyňkami, toaletami, terasou s výhledem, 
otevíratelnými okny, klimatizací, centrálním vytápěním. Možnost venkovního 
i garážového stání.  V budově je také bezpečnostní kamerový systém a výtah.

www.realcity.cz/rc/E4VN

G

775 285 285 25 000 Kč/měs.

Praha 3-Vinohrady
Pronájem obchodní jednotky 58 m² v přízemí bytového domu v těsné blízkosti 
Vinohradské nemocnice. Celá prosklená, vhodná pro obchod či menší kavárnu, 
v současnosti probíhá rekonstrukce, je možné přizpůsobit prostor a materiály 
dle požadavků nájemce. 

www.realcity.cz/rc/E4O2

G

775 285 285 86 500 Kč/měs.

Praha 5-Jinonice
Pronájem jednotky 250 m² ve 2. patře v moderních prostorách business parku. 
Každá jednotka lze dělit a přizpůsobit potřebám nájemce. Business park má 
výhodnou polohu jak z pohledu městské hromadné dopravy, tak i z pohledu 
volnočasových aktivit a to díky nákupní Galerii Nové Butovice.

www.realcity.cz/rc/E5D4

G

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent-commercial.cz

775 285 285 23 424 Kč/měs.

Praha 8-Karlín
Pronájem prostorné kanceláře 64 m² ve 2. patře v moderní administrativní 
budově na Florenci. V budově je recepce 24/7, bezpečnostní služba, výtahy, 
parkování v garážích pro hosty, restaurace formou bufetu, dvůr pro kuřáky se 
zahradou, moderní vybavení.

www.realcity.cz/rc/ E5D3

G

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent-commercial.cz

775 285 285 76 860 Kč/měs.

Praha 8-Karlín
Pronájem kanceláře 210 m², v 6. patře moderní administrativní budovy na Flo-
renci, s vlastní kuchyňkou. V administrativní budově je recepce 24/7, bezpeč-
nostní služba, výtahy, parkování v garážích pro hosty, restaurace formou bufetu, 
dvůr pro kuřáky se zahradou, moderní vybavení.

www.realcity.cz/rc/E5CI

G

734 445 445 5 900 000 Kč

Praha 3-Žižkov
Nebytový/obchodní prostor k prodeji o celkové užitné ploše 86 m² s proskle-
ným vstupem z ulice Krásova (horní část, 10 min pěšky od nám. Jiřího z Po-
děbrad). Nebytová jednotka je součástí komorního developerského projektu 
- kompletní rekonstrukce secesního domu.

www.realcity.cz/rc/E5D5

G

775 285 285 265 000 Kč/měs.

Praha 1-Staré Město
Pronájem obchodní jednotky 140 m² v přízemí nákupní galerie Myslbek. 
Prostor, v němž je luxusně zařízený butik značky Pepe Jeans, je vybaven ve-
stavěnými regály, moderním osvětlením, plovoucími podlahami, klimatizací, 
bezpečnostním systémem, bezpečnostními roletami, vytápěním.

www.realcity.cz/rc/E4VO

G



734 445 445 8 999 000 Kč

Praha 10-Vršovice
Kompletně zrekonstruovaný moderní byt 3+1 s balkony ve 4. p. zrenovova-
ného domu s výtahem. Obytná plocha bytu 93 m², balkony 4,8 m². V bytě je 
centrální chodba, z ní vedou dveře do samostatných ložnic, koupelen, šatny  
a komor, do obytné kuchyně se vchází skleněnými posuvnými dveřmi. 

www.realcity.cz/rc/E5CA

G

602 108 889 13 900 000 Kč

Stěžov 
Rodinný dům 7+kk/T/B, 300 m², situovaný v nejvyšším bodě na okraji obce s 
překrásnou vyhlídkou do okolní krajiny. Na pozemku o velikosti téměř 0,5 ha 
je nemovitost citlivě zasazena do mírného jižního svahu a doplněna dalšími 
stavbami pro komfortní bydlení.

www.realcity.cz/rc/E58I

G

720 310 300 8 490 000 Kč

Praha 5-Smíchov
Krásný nezařízený byt 3+kk o celkové ploše 68,8 m² ve vilové čtvrti Na Hře-
benkách. Byt je situován v 1. patře historického secesního domu postaveného v 
roce 1910 podle návrhu významného architekta Aloise Kordy. Celý dům prošel 
kompletní a nákladnou rekonstrukcí včetně všech bytů. 

www.realcity.cz/rc/E58L

G

773 769 769 59 500 000 Kč

Praha 6-Břevnov
Velkoryse řešená rodinná vila 7+1/T, 440 m2 ve velmi klidné části Břevnova, 
pár metrů od parku Ladronka. Součástí třípodlažní vily je bazén (64,5 m²), 
dvojgaráž (30,7 m²) a krásná vzrostlá zahrada parkového charakteru. Pozemek 
832 m².  

www.realcity.cz/rc/E53Q

G

770 127 127 Informace v RK

Praha 1-Nové Město
Luxusní mezonetový byt 7+kk s obytnou plochou 295 m² a rozlehlou terasou 
45 m² ve zrekonstruovaném rezidenčním domě v 6. a 7. NP.  Celý byt je kli-
matizován, špičkově zabezpečen a náleží k němu dvě parkovací stání. Na obou 
podlažích jsou umístěny krby, v celém bytě bambusové podlahy.

www.realcity.cz/rc/E4IA

G

731 300 400 Informace v RK

Praha 1-Staré Město
Exkluzivní byt 3+kk po kompletní rekonstrukci v prestižní Pařížské ulici o UP 
100 m² se nachází v secesním měšťanském domě U První Reduty naproti Sta-
ronové synagoze. Byt se nachází ve 4. patře s výtahem, pyšní se originálními 
detaily jež navazují na historii budovy, velkorysou dispozicí a výhledy.

www.realcity.cz/rc/E4NT

D

734 445 445 Informace v RK

Praha 5-Smíchov
Exkluzivní byt 2+kk, 78,7 m² v projektu Viladům Děvín. Tato nová krásná 
rezidence roste pod Dívčími hrady, ve vilové čtvrti Prahy 5, v sousedství zele-
ných pražských údolí, přitom pár minut od Metra Anděl a Radlická. V moder-
ním designu a kvalitním vybavení bytu najdou uspokojení i ti nejnáročnější. 

www.realcity.cz/rc/E5CC

B

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

734 445 445 11 715 000 Kč

Praha 6-Dejvice
Prostorný byt 121 m2 po kompletní rekonstrukci - kruhová dispozice 4+kk se 
středovou předsíní: obývací pokoj 30 m², tři ložnice po 20 m², předsíň 15 m². Byt 
je ve 2. patře skvěle udržovaného domu s výtahem. Dispozice i vzhled bytu jsou 
velkorysé, automatický vrátný a vlastní alarm. 

www.realcity.cz/rc/E5CQ

G

720 310 300 6 400 000 Kč

Praha 5-Smíchov
Velice pěkný a nově zrekonstruovaný byt 2+kk o UP 52 m² ve vyhledávané 
lokalitě na Janáčkově nábřeží. Zařízený byt je situován ve 4. patře historického 
secesního domu s výtahem. Byt je orientován do vnitrobloku, což zajišťuje ab-
solutní klid. Součástí je sklepní kóje v suterénu.

www.realcity.cz/rc/E58J

G

775 285 285 14 390 000 Kč

Praha 9-Vysočany
Prostorný a luxusně zařízený byt 3+kk s podlahovou plochou 157 m², s vlast-
ním wellness (bazén se saunou, toaletou a sprchový kout), prostornou terasou 
33 m2 a balkonem 6 m2 orientovaným na západ. Byt je umístěn v 7. patře 
známého bytového projektu Rubeška. 

www.realcity.cz/rc/E5CD

G

734 445 445 16 500 000 Kč

Kopidlno
Nabízíme jedinečné rodinné sídlo: RD 414 m² + hostinský domek 129 m² + 
další domek/dílna 74 m², na pozemku 23 123 m². Pozemek je ohraničen nově 
vystavěnou cihlovou zdí, dům byl postaven v roce 2004 z kvalitních materiálů. 
Nemovitost nabízí luxusní bydlení v soukromí na velkorysém kusu země.

www.realcity.cz/rc/E4NU

G

731 300 400 Informace v RK

Praha 1-Nové Město
Kompletně zařízený, jedinečný mezonetový penthouse 7+kk navržený zná-
mým českým architektem Leošem Válkou. Byt o CP 421,16 m² se nachází  
v 5. a 6. podlaží budovy z konce 19. století. Součástí bytu je terasa 49,28 m², 
úložná místnost o rozměru 17,23 m² a garážová stání pro tři vozy.

www.realcity.cz/rc/E53L

G



REALCITY 02/2019

REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.
Lidická 400/39, Praha 5 (metro Anděl)
Tel.:  +420 777 094 335

LUXUSNÍ PENTHAUS 
S VÝHLEDEM NA VLTAVU NEDALEKO CENTRA

DVĚ GARÁŽOVÁ STÁNÍ V CENĚ BYTU
DESIGNOVÝ STANDART
MOŽNOST KLIENTSKÝCH ZMĚN
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www.hodkovickygreen.cz
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+420 776 821 387
matyas.novak@rkevropa.cz
www.rkevropa.cz/praha

EVROPA realitní kancelář s.r.o.
Václavské náměstí 793/36
110 00  Praha 1

Matyáš Novák
Real estate specialist
Výhradní prodejce

www.rezidence-karlin.cz

+420 776 821 387
matyas.novak@rkevropa.cz
www.rkevropa.cz/praha

EVROPA realitní kancelář s.r.o.
Václavské náměstí 793/36
110 00  Praha 1

Matyáš Novák
Real estate specialist
Výhradní prodejce

INVESTIČNÍ BYTY 
od 49 000,- za m2

Bydlení v přírodě

www.rezidencenavesele.cz
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... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Rezidence Waltrovka 

Cílem projektu 
Waltrovka bylo 
revitalizovat rozlehlé 
území pražských Jinonic 
v místech bývalé továrny 
Walter Motors. Postupně 
zde vzniká více než 650 
bytových jednotek ve čtyř- 
až devítipodlažních 
budovách a 54 rodinných 
řadových domů. Nové 
administrativní budovy, 
obchody a rozsáhlý 
park o rozloze 2 ha již 
byly dokončeny. Ambicí 
společnosti Penta Real 
Estate je vytvořit zde 
zcela novou moderní 
čtvrť a nabídnout jejím 
obyvatelům veškerý 
komfort a služby, a to vše 
na skvělé pražské adrese 
s přímým napojením 
na metro B – Jinonice. 
Více o projektu na  
www.waltrovka.cz.

Rustikální dřevo v ložnici
Shodneme se na tom, že 
ložnice má být útulná 
a vyzývat k relaxaci. Tu 
umocňuje teple nasvícený 
dubový obklad stěny 
za postelí a luxusní 
dekorativní látky, které 
svojí jemností a sladěnou 
barevností s celým 
interiérem dodávají 
hebký a velmi příjemný 
pocit ke spaní a relaxaci. 
Materiály masivního dubu 
na podlaze, stejně jako 
dýhovaného obkladu 
za čelem čalouněné 
postele a na dýhovaném 
rámu velkého zrcadla jsou 
harmonicky propojené. 
Všechny dekorativní 
prvky jsou velmi jemně 
sladěny s výmalbou 
a nábytkem celé místnosti 
v jednotný útulný celek. 
Nezapomnělo se ani 
na celkovou hru světel, 
která podtrhuje vjem 
a intimitu prostoru. 
Stejně tak citlivě je 
zde zakomponována 
kombinace tmavého 
dřevodekoru a lakovaných 

Hlavní požadavek: útulný interiér
Zadání pro vytvoření vzorového bytu bylo 
netypické. „Požadavkem bylo vytvořit tmavší 
a přitom útulný interiér. V českých interiérech stále 
převažují interiéry světlé v minimalistickém stylu 
a čistých liniích, alespoň stále to po nás zákazníci 
žádají,” popisuje designérka Beata Haškovco-
vá. Elegantním interiérům přitom dominují 
zcela jiné barvy a materiály. 

Soulad materiálů, barev i doplňků
Ve vzorovém bytě Rezidence Waltrovka bylo 
cílem dosáhnout útulnosti a elegance s pou-
žitím standardních materiálů, které má Penta 
Real Estate ve svém portfoliu. Designérka na-
konec šla cestou současných trendů. Celý byt 
je propojen přírodní zemitou barvou a kovo-
vými prvky, které se občas opakují v různých 
podobách a celkově jej zútulňují: „Ještě většího 
efektu tmavšího interiéru bychom docílili použitím 
barev i na stropy, ale s ohledem na typ těchto rezi-
denčních bytů jsem volila střední a mírnou cestu.“

Moka barva sjednocuje všechny prostory
Vstupní chodba je centrálním propojovacím 
prostorem a je vymalována moka barvou, kte-
rá se opakuje jak v ložnici, tak v obývacím po-
koji. Volba barvy nábytku byla v champagne 
s dřevodekorem  šedého wenge, které ladí tón 
v tónu s celkovým interiérem. Modernímu 
interiéru lahodí jednoduchá a moderní světla 
propletená ledkovými pásky, které jsou jed-
nak součástí nábytku, ale také sádrokartono-
vých stěn a podhledů. Některá  jsou napojená 
na pohybová čidla pro komfortnější pohyb.

Penta Real Estate otevírá ve Waltrovce 
nový vzorový byt. V čem je jedinečný?

Rezidence Waltrovka od společnosti Penta Real Estate se vyzna-
čuje jedinečnou architekturou, za jejímž návrhem stojí několik 
významných architektů. O výjimečnosti projektu hovoří i řada 
prestižních českých a zahraničních ocenění. Pro zájemce o zdejší 
bydlení je od ledna otevřený nový vzorový byt. O jeho unikátní 
podobu se postarala interiérová designérka Beata Haškovcová. 
V čem je tento byt výjimečný?Beata Haškovcová



I ze standardu lze udělat nadstandard
Důkazem, že ze standardních obkladů lze vy-
těžit maximum a docílit výjimečnosti, je kou-
pelna ve vzorovém bytě. „Vzhledem k podlouh-
lému tvaru koupelny jsme si mohli dovolit vsadit 
antracitový blok obkladů, které místnost zkracují 
a dodávají na dynamičnosti prostoru. Ledkové 
pásky navozují intimní atmosféru a modernizují 
celý prostor. Hra se sádrokartony v podhledu udě-
lala také své a podlouhlý prostor rozbila do hra-
vých celků,“ vyzdvihuje designérka. 

Dominantou je nepochybně zrcadlo velkých 
rozměrů, které celý prostor prohloubilo. 
Příjemným doplňkem neutrálních barev je 
atypicky vyráběný koupelnový nábytek z du-
bové dýhy ošetřený voskem proti vlhkosti. 
A nemůže chybět ani zmiňovaná starorůžová 

barva, která zjemňuje tvrdost antracitových 
obkladů, a tak je prostor příjemný nejen pro 
muže, ale i ženu a celou rodinu.

Obývací pokoj, jídelna i kuchyň v jednom

V obývacím pokoji vévodí kovové prvky, 
dominantní lustr s dekorací na stěně, 
opakující  se výmalba v moka tónech 
v kombinaci s výraznými pruhy luxusní 
tapety. Policový systém uzavírá snížený 
podhled a tím rozděluje prostor na jídelní 
část a odpočinkový obývací pokoj. 
Celý interiér podtrhuje krásná rustikální 
dubová podlaha, která prostor zatepluje 
a zároveň rozjasňuje. Na první pohled 
jde o čistý design, snoubí se zde elegance 
a minimalismus, které k modernímu 
interiéru nepochybně patří.
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částí nábytku v antracitové 
barvě ve vysokém lesku.

Extravagantní řešení  
v dětském pokoji
Dětský pokoj je celý 
vyroben na zakázku. 
Startovním detailem, 
který následně designérka 
rozvinula, byly tapety. 
Od těch se odvíjela její 
fantazie a kreativita 
a promítla se nejen 
v barevném ladění 
prostoru, nábytku, ale 
i detailů. Dominantou 
tohoto prostoru je 
jednoznačně extravagantní 
řešení stolu, který zasahuje 
do prostoru, a přitom 
nevytváří středovou uličku 
v místnosti. Výsledek 
práce designérky je 
obdivuhodný a rozhodně 
stojí za shlédnutí.



Půjdou makléři ke zkouškám? 
Návrh zákona o realitním zprostředkování

Tříletá praxe zachrání 
nekvalifikované makléře
Pokud mají makléři 
dostatečnou prokazatelnou 
praxi tři a více let, měli 
by být z obliga. Postačí 
jim tedy prokázat tříletou 
praxi v oboru v nezávislém 
postavení dle § 420 
občanského zákoníku, 
stejně relevantní je 3letá 
praxe v pracovněprávním 
vztahu, nebo doklad 
o uznání odborné 
kvalifikace podle 
zvláštního právního 
předpisu.

Lidé by se měli  
více zajímat  
o způsobilost makléře
Ať zákon vstoupí 
v platnost nebo ne, lidé, 
kteří si vybírají zastoupení 
makléře v realitní oblasti 
by si měli vybírat i podle 
toho, jakého vzdělání 
či kvalifikace makléř 
dosáhl nebo jak dlouho se 
v oboru pohybuje.

Postačí i speciální kurzy?
V některých případech 
postačí i speciální kurz. 
V současné době existují 
na trhu akreditované 
kurzy, které začínajícím 
makléřům mohou pomoci 
pro jejich profesní růst. 
Podmínky lze tedy 
rovněž splnit prokázáním 
profesní kvalifikace 
pro činnost realitního 
zprostředkovatele.

Dne 21. ledna schválila Legislativní rada vlády 
na svém pravidelném zasedání návrh zákona 
o realitním zprostředkování. Změny, které by 
mohly nastat, se přímo dotknou převážně ma-
kléřů. Jak to?

Dnes je to tak, že zprostředkovat prodej či 
pronájem nemovitosti může prakticky kdoko-
li, kdo splňuje zákonem stanovené podmínky. 
Těmi je věk 18 let a čistý trestní rejstřík. Toto 
je třeba pro vydání příslušného živnostenské-
ho oprávnění. Odborné vzdělání v oboru ani 
absolvování odborné zkoušky nebylo do dne-
ška třeba. Zákonodárci ovšem již roky bojují 
za to, aby tomu tak nebylo. Snaží se proto 
najít cestu, jak odbornost do zákonných pod-
mínek zařadit. 

Makléři nové podmínky vítají
Ačkoli by se mohlo zdát, že makléři jsou tím, 
kdo se vzdělání či zkouškám brání, není tomu 
úplně tak. Mnoho realitních makléřů by tyto 
nové povinnosti uvítalo a zkoušce se nebrá-
ní ani zpětně. Důvodem je negativní přístup 
veřejnosti k tomuto druhu podnikání, který 
vyplývá ze špatné zkušenosti s nekvalifiko-
vaným přístupem některých makléřů nebo 
realitních kanceláří. Účinný boj dosud nee-
xistuje. V oboru realit může působit skutečně 

téměř každý. S narůstající nespokojeností lidí, 
kteří se „spálili” a přišli tak o nemalé peníze, 
narůstá i špatné mínění o realitních službách, 
a lidé tak nezřídka volí cestu pronájmu či pro-
deje „na vlastní pěst”, tedy bez pomoci realit-
ního odborníka.

Jaké změny by měl zákon přinést?
Kromě nutnosti čistého výpisu z rejstříku 
trestů a doloženého odborného vzdělání by 
makléř měl absolvovat také zkoušky odbor-
nosti, doložit potřebnou praxi a také zajistit 
si povinné pojištění. Pokud bychom měli být 
konkrétnější, co se vzdělání týče, realitní čin-
nost by podle nového zákona směly vykoná-
vat osoby, které mají vysokoškolské vzdělání 
v magisterském studijním programu v oblasti 
práva nebo v oblasti ekonomie či se zamě-
řením na finance nebo marketing a obchod, 
nebo v oblasti stavebnictví se zaměřením 
na stavitelství, případně přípravu a realizaci 
staveb. Možné je i odborné vysokoškolské 
vzdělání, které makléř získal studiem na vyso-
ké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání. 
Makléřem může být podle nových podmínek 
i absolvent vyššího odborného nebo střední-
ho vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky 
praxe v oboru.

O novém realitním zákonu se hovoří už nějaký čas. Měl by přinést mnoho změn. 
Aktuálně jej schválila v lednu na svém zasedání Legislativní rada vlády. Regulace 
realitního trhu, kterou zákonodárci navrhují, je tak před schválením poslaneckou 
sněmovnou, tedy jen krůček k tomu, aby vstoupila v platnost. Pokud vše proběhne 
hladce, mohl by nový zákon platit od ledna roku 2020. S jakými změnami počítá?
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PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E5DM

Dům, 105 m², tř. G
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 605 808 600
3 000 000 Kč

BŘÍSTVÍ
www.realcity.cz/rc/E5DP

Dům, 170 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 777 306 119
3 000 000 Kč

PEČKY
www.realcity.cz/rc/E5DN

Dům, 167 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
3 000 000 Kč

LUŽEC NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E4SY

Dům, 120 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 763
3 000 000 Kč

JÍLOVÉ U PRAHY
www.realcity.cz/rc/E5DO

Dům, 1511 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 000 000 Kč

KAMENNÝ PŘÍVOZ
www.realcity.cz/rc/E5DQ

Dům, 103 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 030 000 Kč

VITICE
www.realcity.cz/rc/E1GB

Dům, 90 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 100 000 Kč

SADSKÁ
www.realcity.cz/rc/E5DS

Dům, 180 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 190 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E4T3

Dům, 60 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 108 000 Kč

KVÍLICE
www.realcity.cz/rc/E4T8

Dům, 3755 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 190 000 Kč

POSTŘIŽÍN
www.realcity.cz/rc/E5DR

Dům, 92 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 150 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E5DT

Dům, 4+1, 110 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 724 992 630
3 200 000 Kč

ZRUČ NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E5DU

Dům, 712 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 200 000 Kč

BŘÍSTVÍ
www.realcity.cz/rc/DZZH

Dům, 65 m², tř. G
MV reality s.r.o.

tel.: 775 232 363
3 400 000 Kč

HOŘOVIČKY
www.realcity.cz/rc/E4TD

Dům, 250 m², tř. G
RSČS / GREEN s.r.o.

tel.: 603 488 922
3 350 000 Kč

MEDONOSY
www.realcity.cz/rc/DYUU

Dům, 5+1, 300 m², tř. G
RK JUDr. Josef Křen

tel.: 602 309 076
3 440 000 Kč

LIBĚCHOV
www.realcity.cz/rc/E569

Dům, 65 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 359 000 Kč

MNICHOVICE
www.realcity.cz/rc/E5DV

Dům, 120 m²
CENTURY 21 Harmony

tel.: 601 169 060
3 480 000 Kč

JÍLOVÉ U PRAHY
www.realcity.cz/rc/E5DX

Dům, 135 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 490 000 Kč

ČTYŘKOLY
www.realcity.cz/rc/E5DZ

Dům, 266 m²
CENTURY 21 - Alex

tel.: 603 383 587
3 500 000 Kč

ŘEHENICE
www.realcity.cz/rc/E2TP

Dům, 97 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 602 660 841
3 490 801 Kč

NOVÁ VES
www.realcity.cz/rc/E5E1

Dům, 119 m²
Aktivreality

tel.: 602 660 841
3 500 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E5DY

Dům, 270 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 731 596 516
3 493 600 Kč

KLUČENICE
www.realcity.cz/rc/E56A

Dům, 280 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 036
3 590 000 Kč

VELVARY
www.realcity.cz/rc/E5E6

Dům, 110 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 700 000 Kč

DUBLOVICE
www.realcity.cz/rc/E5E9

Dům, 175 m²
C21 Realitas Central

tel.: 608 666 556
3 950 000 Kč

OSTŘEDEK
www.realcity.cz/rc/E5E7

Dům, 220 m², tř. D
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
3 750 000 Kč

MŠECKÉ ŽEHROVICE
www.realcity.cz/rc/E5EA

Dům, 103 m², tř. B
EVROPA RK KLADNO

tel.: 736 532 787
3 978 400 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E5E8

Řadový dům, 69 m², tř. G
PSN s.r.o.

tel.: 602 138 080
3 942 000 Kč

SMEČNO
www.realcity.cz/rc/E5EB

Rohový dům, 98 m²
Century 21 EXCLUSIVE

tel.: 725 293 121
3 982 283 Kč

BEROUN
www.realcity.cz/rc/E5E2

Dům, 300 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 764
3 598 000 Kč

BENÁTKY NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E5E3

Řadový dům, 135 m², tř. B
REALITY K+L

tel.: 739 513 386
3 665 000 Kč

TŘEBEŠICE
www.realcity.cz/rc/E56B

Dům, 160 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 435 433
3 600 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E5E4

Dům, 230 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 730 850 785
3 698 000 Kč

CERHENICE
www.realcity.cz/rc/E3XE

Dům, 176 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 650 000 Kč

HOSTOMICE
www.realcity.cz/rc/E5E5

Dům, 5+1, 225 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 430 009
3 700 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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bytový dům Zeleneč www.nastarestodole.cz

POSLEDNÍ ETAPA

V PRODEJI
Cenově dostupné bydlení
od 53.000 Kč / m2

2+kk od 2.593.500 Kč
3+kk od 3.584.700 Kčvýhradní prodejce projektu

nájem každý měsíc, celý rok

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek

bez potíží s nájemci.

www.renta365.cz
800 888 957

TOP

MAX PREMIUM
Bohaté zkušenosti
se všemi druhy pronájmů
Pronajímáme desítky nemovitostí měsíčně. Známe perfektně trhPronajímáme desítky nemovitostí měsíčně. Známe perfektně trh
a víme, jaké nástrahy při pronájmu hrozí. Dokážeme jim zabránit.a víme, jaké nástrahy při pronájmu hrozí. Dokážeme jim zabránit.

Prověřený nájemce
U každého nájemce prověřujeme registry dlužníkůU každého nájemce prověřujeme registry dlužníků
a problémových nájemců. Dokážeme vám říci koho nebrat.a problémových nájemců. Dokážeme vám říci koho nebrat.

Pojištění odpovědnosti
Nájemce na naše náklady pojistíme pro případ škody způsobenéNájemce na naše náklady pojistíme pro případ škody způsobené
na vašem majetku (vytopení, požár, poškození vybavení atd.).na vašem majetku (vytopení, požár, poškození vybavení atd.).

Striktní nájemní smlouvy
Nový občanský zákoník zcela změnil nájemní vztahy. S našimiNový občanský zákoník zcela změnil nájemní vztahy. S našimi
smlouvami budete chráněni před neplatiči a podvodníky.smlouvami budete chráněni před neplatiči a podvodníky.

Právní pomoc
Nastane-li problém s námi vyhledaným nájemcem, Nastane-li problém s námi vyhledaným nájemcem, 
vyřešíme ho rychle a bez vaší účasti.vyřešíme ho rychle a bez vaší účasti.

Jistota platby nájmu
Garantujeme včasné platby nájmu bez ohleduGarantujeme včasné platby nájmu bez ohledu
na platební morálku nájemce.na platební morálku nájemce.

Proč využít službu

Nastane-li problém s námi vyhledaným nájemcem, 
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HYPOASISTENT

Značka HYPOASISTENT 
vznikla v roce 2010 
jakožto prémiová 
značka v oboru 
hypotečního financování. 
Klienti i obchodní 
partneři oceňují 
zejména odbornost 
a profesionalitu 
makléřského týmu, 
který má více než 
15 let zkušeností 
s financováním 
rezidenčních nemovitostí.

HYPOASISTENT je dnes 
oceňovanou makléřskou 
společností specializující 
se na oblast hypotečního 
financování pro českou 
i zahraniční klientelu 
a na hypoteční servis pro 
klienty developerských 
projektů.

HYPOASISTENT je 
smluvním partnerem 
všech hypotečních bank 
a spolupracuje i se 
stavebními spořitelnami. 
Díky tomu může 
klientům nabídnout 
zcela objektivní srovnání 
hypoték jednotlivých 
bank a představit 
optimální varianty 
financování.

Kdy si můžete odečíst úroky  
ze svého daňového základu?

Od  základu  daně  si  můžete  odečíst  částku, 
která  se  rovná  zaplaceným  úrokům  za  daný 
rok z úvěru ze stavebního spoření nebo z hy-
potéky. Podmínkou odpočtu je, že tento úvěr 
řeší vaše bytové potřeby nebo bytové potřeby 
vašich  blízkých.  Není  tedy  možné  odpočet 
využít  v  případě,  že  danou nemovitost  pro-
najímáte nebo  ji využíváte  jen pro rekreační 
účely.

V případě, že účastníkem smlouvy o úvěru je 
více osob, odpočet může uplatnit buď jedna 
z nich, nebo každá z nich rovným dílem.

Při  placení  úroků  jen  po  část  roku  nesmí 
uplatňovaná částka překročit jednu dvanácti-
nu maximální částky 300 tisíc za každý měsíc 
placení  úroků.  „Dobrou zprávou je, že tento 
limit je dostatečně vysoký i pro výrazně nadprů-
měrné hypotéky. Je zde obvykle dostatečná rezer-
va i v případě, že úrokové sazby v budoucnu 
dále porostou,“ říká Pavel Bultas,  ředitel  spo-
lečnosti HYPOASISTENT.

Jak si odečíst zaplacené úroky  
ze základu daně?

Potvrzení o zaplacených úrocích za předcho-
zí  rok banky většinou  samy  rozesílají na za-
čátku  nového  roku,  případně  jej  naleznete 

Hypotéka vám udělá    
při placení daně radost

Získat hypotéku je od loňského roku obtížnější. Pokud ji už ale jednou máte, mů-
žete mít radost dvakrát. Nejen ze svého nového krásného bydlení, ale navíc ještě 
z nižších daní, které odvádíte ze svého příjmu. Daňový základ si totiž díky hypo-
téce můžete ročně snížit až o 300 tisíc korun, což znamená, že na dani zaplatíte 
až o 45 tisíc korun méně. 

20

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin



ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY  
z oblasti bydlení,  

realitního světa a designu?

Přečtěte si náš  
on-line magazín 
o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin 

Daňový základ si totiž 
díky hypotéce můžete ročně 
snížit až o 300 tisíc korun, 
což znamená, že na dani 
zaplatíte až o 45 tisíc korun 
méně.

přes internet ve své hypoteční zóně. Pokud 
jste potvrzení ještě neobdrželi, kontaktujte 
svoji banku nebo stavební spořitelnu.

Pokud jste živnostník nebo podáváte z jiného 
důvodu daňové přiznání, bude toto potvr-
zení o zaplacených úrocích přílohou vašeho 
daňového přiznání. Pokud jste zaměstnanec 
a daňové přiznání nepodáváte, požádejte 
o provedení ročního zúčtování daně svého 
zaměstnavatele. Díky zaplaceným daňovým 
zálohám obdržíte po provedení ročního zú-
čtování daňovou vratku. 

Ještě nemáte hypotéku?

V případě, že uvažujete o hypotéce, je dob-
ré mít na paměti několik věcí. Tou nejdůle-
žitější je nutnost prokázat bance dostatečné 
a stabilní příjmy. Hypotéky bez prokazování 
příjmů již několik let neexistují. Zaměstnanci 
standardně prokazují příjmy na formuláři vy-
brané banky a předkládají bance výpisy z účtu 
s příchozí mzdou. Živnostníci obvykle proka-
zují příjmy svým daňovým přiznáním. 

Další příjmy, které banky započítávají, jsou 
například příjmy z pronájmu, z rodičovské či 
příjmy z rozdělení zisku z obchodní společ-
nosti. Banky vám půjčí maximálně devítiná-

sobek vašeho čistého ročního příjmu (pokud 
žádá více spolužadatelů společně, příjmy se 
sčítají) a zároveň výše všech vašich splátek 
nesmí přesáhnout 45 % čistého měsíční-
ho příjmu. „Toto pravidlo platí pro nové úvěry 
ve všech bankách, je připuštěno jen malé množství 
výjimek,“ dodává Pavel Bultas ze společnosti 
HYPOASISTENT.

Další důležitou podmínkou pro získání hypo-
téky je vaše dobrá úvěrová historie. Pokud jste 
v minulosti měli problém se splácením úvěrů 
či hypoték, bude získání hypotéky obtížněj-
ší. Ne všechny banky budou chtít v takovém 
případě váš záměr financovat a úroková sazba 
může být výrazně vyšší.

Pro získání hypotéky byste měli mít našet-
řenou část z vlastních zdrojů, a to ideálně 
alespoň 10 % z hodnoty nemovitosti. Pokud 
máte našetřeno více než 20 %, banky vám 
nabídnou nižší úrokové sazby. Nejlepší pod-
mínky pro vaši hypotéku samozřejmě zjis-
títe jedině srovnáním dostupných nabídek 
od všech bank. 

Nejrychlejší je proto obrátit se na zkušené-
ho hypotečního makléře, který je schopen 
na místě nabídky porovnat a doporučit ide-
ální řešení. 
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI
NAJDETE!

PRAHA 3

PRAHA 3, ŽIŽKOV, UL. POD PARUKÁŘKOU
Třída D

www.realcity.cz/rc/E5GG
Prostorný hezký byt 4+kk s terasou a šatnou o roz-
loze 97 m², ve 3. NP bytového domu z r. 1998, neda-
leko centra města s vnitřním klidným a krásným ná-
dvořím.
EVROPA realitní kancelář KARLÍN

tel.: 776 177 557
informace v RK

PRAHA 3, ŽIŽKOV, UL. POD PARUKÁŘKOU
Třída D

www.realcity.cz/rc/E5GD
Udržovaný byt 2+kk se dvěma balkony o CP 62,7 m²,
v 5. patře byt. domu, v žádané a klidné lokalitě. K bytu
náleží komora přímo v bytě, sklep a gar. stání.
EVROPA realitní kancelář KARLÍN

tel.: 776 177 557
6 300 000 Kč

PRAHA 4

BYT 4KK/L, PRAHA 4, UL. HODONÍNSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5D8
DV, 83 m², 1. p. panel. domu, 700 m od M Kače-
rov, plast. okna, kuch. linka, obložená koupelna.
Vestavěné skříně v předsíni. Anuita zaplacena.
Brumlovka 250 m.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 872 485

5 200 000 Kč

PRAHA 5

NOVÝ BYT 3+KK/B 90 M² PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4Y1
Nový byt 3+kk (81 m²) s prostorným balkonem
(9 m²) v domě Rezidence Malvazinky. Byt ve
zvýšeném přízemí, orientace oken jih-západ.
www.rezidencemalvazinky.cz
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

6 950 000 Kč

NOVÝ BYT 3+KK/B PRAHA 5 -
MALVAZINKY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

Nový byt 214 - 3+kk (81 m²) s prostorným balko-
nem (9 m²) a sklepem v Rezidenci Malvazinky. PO-
ZOR - do Vánoc kuchyně v ceně bytu! Info na
www.vyladenebyty.cz
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 959

6 950 000 Kč

NOVOSTAVBA BYTOVÝ DŮM PRAHA
5-RADLICE

Třída C
www.realcity.cz/rc/E5C8

Tetínská ul.,nadstandardní byt č.404,
4.NP,3kk,95,32 m²,balkon 10,49
m²,garáž,sklep,metro a MHD Radlická,výhled na
Prahu,hypo možné
Commco tel.: 724 270 852

8 316 000 Kč

NOVOSTAVBA 3+KK/T PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4Y3
Skvělé bydlení, perfektní dostupnost centra, klidné
prostředí, spousta zeleně, výhledy - to je Rezi-
dence Malvazinky. Přijďte se přesvědčit do vzoro-
vého bytu!
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

11 170 000 Kč

BYT 4+KK/T A VÝHLEDEM PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E5DF
Krásný, slunný byt 4+kk/T (126 m² + terasa). Perfektní
dostupnost centra, klidné prostředí, spousta zeleně,
výhledy - to je bydlení v Rezidenci Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

14 670 000 Kč

HLEDÁTE
POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 7

BYT 2KK/B, P7, UL. U MĚSTSKÝCH DOMŮ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4Q3
Světlý, 43 m², OV, v 5.NP cihl. domu (nová fasáda,
zateplení, plast. okna, stoupačky, měřáky, střecha
- plánuje se výstavba výtahu). Kuch. linka vč. spo-
třebičů.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 186 034

4 372 600 Kč

PRAHA 8

BYT 3+KK/L, PRAHA 8, UL. MIROVICKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5D7
OV, 69 m², 1. patro, 8 min. pěšky na M Kobylisy.
Plast.okna, zasklená lodžie, kuch. linka, koupelna
se sprch. koutem. Dům po rekonstrukci. Možnost
hypotéky.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 872 485

4 300 000 Kč

PRAHA 9

NOVÝ RODINNÝ DŮM, PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/E49D
Poslední dva domy typu ”kvarta”o dispozici 4+kk,
užitné ploše 109 m². K dispozici vzorový dům - ote-
vřeno každé úterý, od 15 do 18 hodin, jindy dle do-
hody.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 850 000 Kč

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E2YB
Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Tře-
boradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše 140
m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

9 850 000 Kč

PRAHA 10

NOVÝ BYT 1+KK/T 46 M² PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4Y2
Byt 1+kk/T 46 m² na Praze 10 v Horních Měcholu-
pech, projektu Green Look. Byt se nachází v 1.pa-
tře, dokončení v létě 2020. Info www.greenlook.cz
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

2 990 000 Kč

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R4
Hledáte finančně dostupné bydlení s rychlým spoje-
ním do centra? Vyladěné byty - Green Look připravují
2+kk/B o ploše 58 m². Předpoklad. dokončení léto
2020.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

4 290 000 Kč

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R4
Hledáte finančně dostupné bydlení s rychlým spo-
jením do centra Prahy? Připravujeme výstavbu no-
vých bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look.
www.greenlook.cz
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

4 290 000 Kč

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E49E
Připravujeme byt 4+kk o užitné ploše 84 m² + 2x bal-
kon je velmi dobře řešen, s JV, SZ orientací. Bude
umístěn ve 4.NP . Předpokládané dokončení léto
2020.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

6 770 000 Kč

2X DŮM, H. MĚCHOLUPY, UL. U ZAHRADY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5D9
Samostatný dvougenerační dům 5+2/T, 185 m² a
samostatný dům 1+kk, 27 m², se zahradou a ga-
ráží. Ideální jako investice (možnost pronájmu 3 BJ:
3+1/T, 2+1 a 1+1.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 872 485

11 000 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD

RD 7+1 ZELENEČ
Třída D

www.realcity.cz/rc/E5GB
Dům se 2 prostornými vestavěnými garážemi, příjez-
dovou plochou se zám. dlažbou 110 m² a zahradou s
bazénem. Postaven na pozemku o výměře 750 m² a
má UP 244 m².
EVROPA realitní kancelář KARLÍN

tel.: 602 807 776
informace v RK

NOVOSTAVBA RD PRAHA-VÝCHOD
PŘEZLETICE

Třída B
www.realcity.cz/rc/DVT3

RD Panská pole,ul.Topolová,4-
6kk,už.plocha 106-142 m²,garáže nebo
gar.stání,2xkoupelna,3xWC,pozemek 304-671
m²,M Letňany 15min.MHD,k prodeji 3.etapa,hypo
možné
Commco tel.: 724 270 852

6 210 000 Kč
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TEXTOVÁ INZERCE

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1I9
Nabídka RD typu ”Řadovka”v Úvalech - 4+kk + garáž ,
užitná pl. 128 m², těsně u hranic s Prahou 9. Celková
plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

6 490 000 Kč

ŘADOVKA V ÚVALECH
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4PD
Prostorný ŘRD řadovka 4+kk+garáž, 128 m², plo-
cha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč. . Předpokládané dokončení léto 2020. Více na
www.vyladenedomy.cz
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

6 490 000 Kč

NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5C9

RD č.26, typCg5.,dvojdům,5+kk,UP 141 m²,plocha
parcely 353 m²,dřevěná eurookna,parkety
dub,2xWC,2xkoupelna,garáž 21 m²,dokončení
1.pol.2019,hypo možné
Commco tel.: 724 270 852

6 800 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

BYT 1+1, DOBŘICHOVICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5GC
Pěkný, světlý, 37 m² v OV v atraktivní lokalitě, ve 3. p.
cihlového domu s možností využití společné zahrady
o rozloze 549 m². K bytu patří sklep. kóje 1,5 m².
EVROPA realitní kancelář KARLÍN

tel.: 770 183 030
2 390 000 Kč

KUTNÁ HORA

PRODEJ RD, ZRUČ NAD SÁZAVOU
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5D6
Novostavba RD, 4+kk/T/Z. Klidné místo u lesa. Po-
zemek 380 m², UP 150 m². Obecní vodovod, el. to-
pení, septik. Dostupnost 30 min. cesty autem od
centra Prahy.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 186 034

4 900 000 Kč

OSTATNÍ ČR

RODINNÉ SÍDLO VE VÝCHODNÍCH
ČECHÁCH

www.realcity.cz/rc/E53Z
Prodej rozsáhlého venkovského sídla v čisté pří-
rodě Železných hor (Vyžice, okr. Chrudim), 20
km Pardubice, 90 km Praha, celkem 64 861 m²,
www.rodinne-sidlo.cz
VP INVEST s.r.o. tel.: 774 778 777

250 Kč/m²

ÚSTÍ NAD LABEM, HOSTOVICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5GA
RD 3+1 v klidném prostředí, kompletní rek. 2017. Udr-
žovaná zahrada se zastřešeným sezením. Vytápění
ústřední s elektrokotlem doplněné lokálními krbo-
vými kamny.
EVROPA realitní kancelář KARLÍN

tel.: 776 206 807
2 621 000 Kč

ZEMĚDĚLSKÝ STATEK, CHLUM
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5GE
Velký, udržovaný, v atraktivní oblasti 7 km od Má-
chova jezera. Součástí jsou 2 obytné domy 950 m²
a 205 m². Zahrada 1750 m². K trvalému bydlení i re-
kreaci.
EVROPA realitní kancelář KARLÍN

tel.: 770 183 030
5 980 000 Kč

POZEMKY

KRALUPY NAD VLTAVOU, MINICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5GF
SP 882 m² s krásným výhledem do okolí, na mírném
svahu k jihozápadu, v klidné nové vilové čtvrti, pří-
stupný z nové veř. komunikace s již hotovou zákl.
deskou.
EVROPA realitní kancelář KARLÍN

tel.: 770 173 030
2 700 000 Kč

KOMERCE

ZREKONSTRUOVANÝ HOTEL, SVRATKA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5G9
Exkluzivně nabízíme Hotel Mánes v krásném pro-
středí Českomoravské vysočiny a CHKO Žďárské
vrchy. Ideální investiční příležitost. UP 1 828 m², poz.
10 921 m².
EVROPA realitní kancelář KARLÍN

tel.: 737 272 272
informace v RK

PRONÁJEM ZAŘÍZENÉHO BARBER SHOPU
P1

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5G8

Provozovna se nachází v historické budově Melantri-
chu, na Václavském nám. Je součástí zavedeného fit-
ness a wellness. Služby recepční a umístění reklamy
v ceně.
EVROPA realitní kancelář tel.: 739 388 388

45 000 Kč/měs.

POPTÁVKA

PRODEJ BYTU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E24N

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmín-
kou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK STŘEDOČESKÝ KRAJ
www.realcity.cz/rc/E2PK

Hledáme ke koupi stavební pozemek ve Středočes-
kém kraji pro naše klienty. Plocha pozemkumin. 1000
m². Ideálně v blízkosti hlavního tahu směr Praha.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

RODINNÝ DŮM K PRONÁJMU
www.realcity.cz/rc/E2X1

Hledáme pro naše klienty rodinný dům k pronájmu v
Praze, může být i na okraji Prahy, popřípadě Středo-
český kraj. Dobrá dostupnost do Prahy.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše kli-
enty. Plocha pozemku min. 1000 m². Ideálně na klid-
ném místě.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA METRO
www.realcity.cz/rc/E3C7

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1/2+kk v
Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to
podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na metro.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

BYTOVÁ JEDNOTKA K PRONÁJMU PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3C9

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1/2+kk/3+1/3+kk v Praze.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

KOUPĚ RD PRAHA-ZÁPAD, PRAHA-VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E3QI

Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popří-
padě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plo-
cha pozemku je 1000 m². Preferujeme zástavbu na
klidném místě.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G

Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smí-
chov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1 či 3+1, DV
či OV za cenu v rozpětí do 9 mil. Kč. Lze i s dluhy.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – ne-
cháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exe-
kucí. Rychlé a solidní jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D

Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantu-
jeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k vý-
platě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou do-
pravní dost.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9E

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k pře-
stěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99

2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Buto-
vice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jed-
nání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI

www.realcity.cz/rc/DZ9A
RD, hledáme byt o velikosti gars. až 2+1 v lokalitě
Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny,
Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV, info@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/DZ9B

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zpro-
středkování
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97

Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice,
Jirny, Úvaly, Český Brod (a okolí). Rychlé jednání,
platba bez úvěru, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník.. Fi-
nanční prostředky ihned k dispozici, cena do 6 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y

v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a ob-
chodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. E-
mail: info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91

Dobrá dostupnost na MHD, 2+kk – 3+1, OV nebo
DV. Ne přízemí. Cena do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla.
info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD

www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není rozhodu-
jící – může být i před rekonstrukcí. Nabízíme rychle
jednání bez použití úvěru, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DZ93

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz, či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ94

před rekonstrukcí (může být i v dezolátním stavu). Lze
i okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme
vděčni za jakoukoliv nabídku, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95

domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/E59H

na Jižním městě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo 8
a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V OKOLÍ PRAHY
www.realcity.cz/rc/E59I

I před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40
km od Prahy. Cena do 3 mil. Kč. Nabídky prosím jen
od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

www.realcity.cz/rc/DZ96
Lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz, či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 3 500 000 Kč

23



VZDĚLÁVÁNÍ  
V ARK ČR

Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami

– rekvalifikační kurz 
příprava na zkoušku 
odborné způsobilosti

Výkon správy nemovitostí 
Anglická komunikace pro 
realitní makléře

Jednodenní semináře:
Nájem bytu  
a nebytových prostor  

Oceňování nemovitostí

Právní aspekty  
realitní činnosti

Prodej nemovitostí 
v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:
Fotografování

Videoprohlídky

HOME STAGING

Komunikace

Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI 
pro obor Obchodník 
s realitami (dle zákona  
č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny 
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům 
vaši profesionalitu 
i Osvědčením o odborné 
způsobilosti.

Jsme autorizovaná osoba 
(na základě rozhodnutí 
MMR ČR)  oprávněná 
pořádat tyto zkoušky  
a vydávat osvědčení  
se státním znakem  
České republiky.

Bližší informace  
na www.arkcr.cz.

Zvláště citlivou otázkou je způsob předání 
kupní ceny. Ke změně vlastníka  nemovitosti 
nedochází jako např. u movitých věcí podpi-
sem, resp. nabytím účinnosti kupní smlouvy, 
ale vkladem do Katastru nemovitostí. Zde 
je zpravidla nejlepší řešení,  aby peníze  ku-
pujícího byly uloženy do doby uskutečnění 
vkladu do Katastru nemovitostí u třetí osoby 
(notář, advokát, banka). Kdo však chce ušetřit 
na poplatcích za tuto úschovu riskuje, že po-
sléze nebude mít ani peníze ani nemovitost. 
K této velmi politováníhodné situaci může 
dojít i z dalších důvodů.

Toto jsou však jen některá rizika, která jsou 
s obchodováním s nemovitostmi spojena. Jak 
se tedy rozhodnout, chcete-li prodat či koupit 
nemovitost (totéž platí i o pronájmech), když  
pochybujete o solidním a profesionálním 
jednání realitních kanceláří, popř. nevíte, jak 
tu správnou realitní kancelář najít? A k tomu 

ještě přistupuje skutečnost, že za zprostředko-
vání obchodu budete muset zaplatit realitní 
kanceláři  provizi (pokud ji neplatí druhá stra-
na).  V takovém okamžiku je nutné si položit 
minimálně tyto otázky: je mi znám celý po-
stup, tj. všechny jednotlivé fáze uvažované-
ho realitního obchodu; jsem schopen je sám 
zvládnout; jsou mi známa rizika, kterým je 
třeba se vyhnout či  alespoň minimalizovat 
možnost, že se uskuteční; jsem přesvědčen, že 
dosáhnu lepších podmínek koupě či prodeje 
(cena aj.)?  Pokud si nejste zcela jisti kladnou 
odpovědí na tyto otázky, měli byste se  roz-
hodně obrátit na realitní kancelář.

V tom případě je pak nutné  jako první ře-
šit otázku, jak najít tu správnou, tedy realitní 
kancelář, která obchodování s nemovitostmi 
rozumí, její makléři jednají nejen na vysoké 
profesionální úrovni, ale zároveň  se chovají 
solidně vůči svým klientům. Nejlepším vodít-

Jak dobře prodat   
či pronajmout nemovitost?

Každý, kdo je v situaci, že potřebuje prodat nebo pronajmout byt či rodinný dům, se 
musí nejdříve rozhodnout, zda využije služeb zprostředkovatele, tj. realitní kance-
láře, nebo bude chtít tuto obchodní transakci uskutečnit vlastními silami. V tomto 
příspěvku se pokusím shrnout argumenty pro a proti s tím, že rozhodnutí je na kaž- 
dém individuálně a v mnohém záleží na konkrétních podmínkách a preferencích 
každého jednotlivce.
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kem při výběru  realitní kanceláře jsou kladné 
reference od jejích klientů, které vy zároveň 
znáte a jejichž stanovisku důvěřujete. Nejsou-
-li takové reference k dispozici, je vhodné si 
v kanceláři sjednat informativní schůzku, 
všímat si, v jakém prostředí a atmosféře rea-
litní makléři pracují, způsobu jednání s vámi 
i dalšími klienty, seznámit se s návrhem (vzo-
rem) jejich zprostředkovatelské smlouvy, tj. 
smlouvy mezi touto realitní kanceláří a jejich 
klientem. 

Kancelář by každopádně měla mít své stálé 
sídlo, provozní hodiny, oprávnění k činnosti, 
odpovědnou osobu. Dalšími kritérii by mohl 
být nějaký průkaz odborné zdatnosti, doba 
působení na trhu, systém řízení  kvality práce. 
Obecně platí, že nevzdělaný člověk si často 
neuvědomuje, jaká rizika ho mohou potkat. 
To platí při sportu, v dopravě a prostě všude. 
Podobně je tomu i v realitní praxi. Jednorá-
zově tomu nelze předejít, člověk se učí celý 
život, proto ten průkaz odborné zdatnosti. 
Z celé plejády různých osvědčení a certifikátů  
je třeba jednoznačně vyzdvihnout „Osvědče-
ní odborné způsobilosti“ pro obor obchodník 
s realitami, který na základě zkoušky může 
udílet jen autorizovaná osoba s akreditací 
od ministerstva pro místní rozvoj. Zde je tře-
ba připomenout, že v připravovaném zákoně 
o realitním zprostředkování (21. 1. 2019 tento 
návrh zákona  schválila vláda, nyní jej bude 
projednávat Poslanecká sněmovna) je složení 
této zkoušky odborné způsobilosti jednou 
z možností získání oprávnění provozovat čin-
nost realitního makléře (obchodníka s realita-
mi) po nabytí účinnosti tohoto zákona, kdy 
realitní činnost bude tzv. vázanou živností. 
Každého potenciálního klienta by mělo zají-
mat, jakou bude platit provizi a zejména jaké 
jednotlivé služby zajistí kancelář v rámci své 
provize a jaké si popř. bude klient hradit sám. 
Jinými slovy není dobré vybírat realitní kan-
celář jen dle kritéria výše provize, ale je třeba 
vždy porovnávat, jaké služby realitní kancelář 
za danou provizi poskytuje.                                         

Jedním z důležitých vodítek při výběru realit-
ní kanceláře je její případné členství v profes-
ním sdružení realitních makléřů, dražebníků 
a správců nemovitostí – Asociaci realitních 
kanceláří České republiky (ARK ČR). V čem 
spočívají pro klienta výhody, jestliže se obrá-
tí na členskou realitní kancelář? Každý člen 
ARK ČR se zavazuje dodržovat Etický kodex 
realitního makléře – člena ARK ČR, každý 
člen asociace je povinen absolvovat vzděláva-
cí program. Všichni členové jsou povinně po-
jištěni na případnou škodu vyplývající z vý-
konu jejich profese (pojištění odpovědnosti). 
Členové jsou pravidelně informováni o no-

vinkách v legislativě a mají možnost je kon-
zultovat s právníkem asociace nebo daňovým 
poradcem. V případě, že klient není spokojen 
s činností členské realitní kanceláře či realitní-
ho makléře, může na ARK ČR zaslat stížnost, 
kterou pak řeší Dozorčí rada ARK ČR. 

Při přijímání nemovitosti k prodeji do nabíd-
ky realitní kanceláře je mimořádně důležitá 
a citlivá otázka stanovení nabídkové ceny 
dané nemovitosti. Nutno říci, že většina pro-
dávajících má představu, že jejich nemovitost 
lze prodat za vyšší cenu, než je dle názoru re-
alitních makléřů reálné. To platí i v současné 
době, kdy zejména ceny bytů v Praze, Brně 
a některých dalších větších městech naší re-
publiky jsou na svém historickém maximu 
a to zejména díky nízké nabídce /málo se sta-
ví nové byty/ a stále ještě vysoké poptávce, 
která současnou nabídku výrazně převyšuje. 
Jsou realitní kanceláře, které přistoupí na ja-
koukoli cenu, kterou klient požaduje (když 
se jí nepodaří klienta přesvědčit o nereálnosti 
jím udávané ceny), a to hlavně z toho důvo-
du, aby získala další nemovitost do nabídky. 
K tomu může dojít i za situace, kdy je makléř 
přesvědčen, že za danou neúměrně vysokou 
cenu se pravděpodobnost prodeje blíží nule. 
Řada realitních kanceláří na přehnaně vyso-
kou cenu požadovanou klientem nepřistoupí, 
neboť za takovou cenu považují nemovitost 
za neprodejnou. Představa mnoha prodávají-
cích, že nejdříve zkusí nabízet za vyšší cenu, 
a když se zájemce nenajde, pak cenu sníží, 
je velmi ošidná. Potenciální zájemci, kteří 
v určité lokalitě hledají takovou nemovitost 
po určitou dobu, pokles ceny zaregistrují 
a část z nich to považuje za varovný signál 
a o nemovitost ztratí zájem. Realitní kance-
lář by měla být schopna nabídnout komplex-
ní rozsah služeb. V dnešní silné konkurenci 
není možné zúžit činnost zprostředkovatele 
např. na pouhé vyhledání zájemce o koupi 
nabízené nemovitosti, ale zajištěním celého 
průběhu obchodu, a to jak vlastními silami 
(v rámci provize), tak jako subdodávku (např. 
znalecký posudek na nemovitost) za úhradu 
pro dodavatele dané služby.

Každý člen  ARK ČR je připraven a schopen  
v rámci sjednané provize poskytnout mini-
málně následující služby, pokud si je bude kli-
ent přát. Zde uvedený „Rozsah služeb realitní 
kanceláře – člena ARK ČR při zprostředko-
vání prodeje“  platí pouze pro tzv. výhradní 
(exkluzivní) zprostředkovatelskou smlouvu, 
tj. kdy klient pověří např. prodejem své ne-
movitosti pouze jedinou realitní kancelář. 

Důležité informace o obchodování s nemovi-
tostmi naleznete na www.realitybezrizika.org.
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Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář  
ARK ČR

Rozsah služeb  
realitní kanceláře – 
člena ARK ČR při 
zprostředkování prodeje

a)  Nábor zakázky 
 -  vstupní prohlídka 

nemovitosti  
 -  sepsání 

zprostředkovatelské 
smlouvy  

 -  posouzení reálné tržní 
ceny

 -  převzetí podkladů 
potřebných k prodeji 
od klienta 

b)  Příprava zakázky 
 -  prověření  podkladů 

předaných klientem 
z běžně dostupných 
zdrojů

 -  zpracování textových 
a grafických výstupů 
(exposé, podklady pro 
inzerce)

c)  Realizace zakázky 
 -  nabídka nemovitosti 
 -  organizace prohlídky 

nemovitostí 
 -  průběžná  

komunikace 
s klientem

 -  blokace nabídky 
nemovitosti

 -  příprava podkladů pro 
kupní smlouvu nebo 
smlouvu jí obdobnou

 -  asistence u  kupní 
smlouvy nebo 
smlouvy jí obdobné 
sepsané k takovému 
úkonu oprávněnou 
osobou

 -  vypořádání kupní 
ceny, je-li tak 
sjednáno

 -  doručování smluv 
na katastrální úřad, 
je-li tak sjednáno



REALCITY 02/2019

pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
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FREE
verze

vhodný pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
jedním kliknutím až na 30 serverů

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY
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Drahá 
Praho!
Měníme tvůj panelákový 
byt za nový dům.

berounskabrana.czberounskabrana.cz

Nové rodinné domy 
v centru Berouna

Dokončení 2019

15 minut autem do Prahy




